
Een verarmde stad,  
een vloed, een held
Vele	 tientallen	 vloeden	 teisteren	

Zeeland	 in	de	 loop	der	eeuwen.	

In	de	nacht	van	14	op	15	januari	

1808	was	het	ook	raak.

DOOR	JAN	J.B.	KUIPERS

De stormvloed van 14/15 januari 

1808 is in het zuidwesten ervaren 

als een grote ramp. In Zeeland 

vloeiden zeven polders op Noord-Beve-

land in, twaalf op Schouwen-Duiveland (in 

totaal 1.300 hectare), negentien op Tholen, 

vier op Walcheren en twintig op Zuid-

Beveland. Het huidige Zeeuws-Vlaanderen 

spande de kroon met 23 ondergelopen 

polders ten westen, en nog eens zeventien 

ten oosten van de Braakman. In totaal 

11.400 hectare kwam hier, ten zuiden 

van de Westerschelde, blank te staan. De 

grootste oude Zeeuwse poldergebieden, 

de Polder Schouwen, Polder Walcheren 

en de Brede Watering Bewesten Yerseke, 

bleven droog. Wel werden de Walcherse 

steden Veere en Vlissingen zwaar door de 

ramp getroffen; er waren hier respectieve-

lijk 4 en 31 doden te betreuren.

De ramp had grote indruk gemaakt, en 

leidde daarom tot een algemene dijkver-

hoging. Deze actie werd vergemakkelijkt 

door de nieuwe mogelijkheden van het 

gecentraliseerde, op Franse leest geschoei-

de bestuur. Het was in nare tijden als in 

1808, dat de Nederlanders 

het onverwacht sympathieke 

karakter leerden kennen van 

Lodewijk Napoleon. Zowel 

bij de ramp van 1808 als bij 

de vloed die in januari 1809 

de Betuwe overspoelde trof 

het gedrag van deze vorst zijn 

onderdanen zeer aangenaam. 

De koning toonde opmerkelijk 

veel medeleven en nam in 

1809 zelfs de leiding van het 

reddingswerk op zich. 

De bekende Zeeuwse wa-

terstaatsman en voormalige felle patriot 

Andries Schraver (1754-1827) speelde een 

belangrijke rol in de bestrijding van de 

ramp van 1808. De voortvarende Schra-

ver wist in drie maanden tijd 46 dijkgaten 

te herstellen. Een woord uit zijn manus-

cript Een blik op Zeeland galmt nog altijd 

omineus na: ‘Zeeland strekt het gehele 

land tot bolwerk tegen de oceaan en zou 

zonder rijkssubsidiën tot aller verderf te 

gronde gaan.’

‘Hij kleedde zich nakend uit’

Vlissingen was in 1808 weinig meer dan 

een militair filiaal van het Franse keizerrijk. 

Bij het Verdrag van Fontainebleau (1807) 

was de stad bij het keizerrijk ingelijfd. Dit 

betekende invoering der Franse wetten en 

van de Franse dienstplicht, de gevreesde 

conscriptie. Veel meer dan elders wer-

den dus in de Scheldestad de Fransen 

gehaat. Toch gedroeg minstens één der 

verafschuwde Franse militairen zich bij de 

januariramp van 1808 heldhaftig. In een 

huis aan de oostkant van het huidige Bel-

lamypark (toen nog haven), sliep het vijf-

tienjarige meisje Maria Antheunissen in een 

kelder annex keuken. Het vertrek liep tij-

dens de vloed onder. Het meisje gilde om 

hulp, maar niemand kon of durfde haar 

te redden. Huisgenoten liepen radeloos 

naar buiten en begonnen óók om hulp te 

schreeuwen. Juist om deze tijd, drie uur in 

de morgen, passeerde de Franse soldaat 

Anthonie le Fin. Volgens de Vlissingsche 

Courant schoot de krijgsman toe en liet 

de hoogte meten van het water, dat nu 

een beetje gezakt scheen. ‘Bevindende dat 

hij er tot aan den hals door kon waden, 

kleedde hij zich nakend uit, verzocht een 

touw, dat hij om het lijf onder de armen 

bond en door anderen wierd vastgebon-

den en liet zich aldus in de kelder neder.’

Door iemand anders met een kaars bijge-

licht – vanuit het trapgat? – waadde Antho-

nie dapper rond in het ijskoude water en 

riep het meisje toe. Ze antwoordde! Op dat 

geluid afgaand bereikte de soldaat Maria’s 

bedstede en ‘vond haar op het bed drij-

vende, tot bijna aan de balken. Nu greep 

hij haar op zijn hoofd en bragt haar leven-

dig doch verkleumd door het koude water 

waarin zij nu tenminste drie uren gelegen 

had, gelukkig boven en wierd aldus door 

dezen edelmoedigen menschenvriend haar 

leven gered.’ Bravo voor Anthonie le Fin!

Klaagzang

Velen gaven gul, toen na de vloed door 

het hele land ‘penningen’ werden gecol-

lecteerd. Anderen zagen in de ramp 

aanleiding om lange weeklachten aan het 

papier toe te vertrouwen, waaruit sterk 

de retorische bombast van die dagen 

sprak. De Vlissingse predikant Cornelius 

van Epen (1774-1841) produceerde een 

Klaagzang bij den vreselijken storm en 

watervloed, die de veelvuldige rampen van 

Vlissingen, in den nacht tusschen den 14 

en 15 van Louwmaand 1808 volmaakte. 

Na een opsomming van alle ellende die 

Vlissingen de laatste jaren had getroffen 

besloot de predikant in volmaakte mineur 

met: ‘Dan ‘t geen toen overbleef en aan 

den dood ontvlood, Scheen eindlijk slegts 

gespaard voor eenen Waters-

nood!’

Helaas: er bleek altijd nog 

meer misère mogelijk. Nauwe-

lijks bekomen van watervloed 

en inlijving onderging het 

haveloze Vlissingen in 1809 

een bombardement door de 

Engelse invasiemacht, waarvan 

de vernietigende uitwerking 

pas zou worden geëvenaard 

in de Tweede Wereldoorlog, 

meer dan honderddertig jaar 

later. n

Overstroming	in	Vlissingen,	gezicht	van	de	Palingstraat	te	Vlissingen.	Onderdeel	van	een	
serie	van	8	gravures,	Haarlem	1808	(Zeeuws	Archief,	KZGW,	Zelandia	Illustrata	III-0291-4)
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